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Beekprik in de Achterhoek in tijden van 
droogte en lozingen 

Frank Spikmans, Mark Groen & Matthijs de Vos

De extreme droogte in 2018 en 2019 kan voor beekprikpopulaties wel eens het fatale zetje zijn richting lokaal uitsterven. 
Beeksoorten stonden er al niet florissant voor door aantasting van hun leefgebied en slechte waterkwaliteit. Populaties 
zijn daardoor klein, geïsoleerd en kwetsbaar. In de afgelopen twee jaren zijn daarbovenop veel beken ook nog 
drooggevallen. De instandhouding van de beekprik staat hierdoor onder druk, zo ook in de Achterhoek. In dit artikel 
laten we zien wat het effect van de droogte is op de beekprik in deze regio en welke noodmaatregelen het waterschap 
nam. Is de beekprik hier nog duurzaam te behouden?

Gedecimeerd, geïsoleerd en gescheiden
De beekprik is bedreigd en zeldzaam. Van zijn oorspronkelijke areaal 
in Nederland is minder dan de helft over (Kranenbarg & Spikmans, 
2011). In de Achterhoek komt de soort actueel voor in de Boven Slinge, 
Osink-Bemersbeek, Willinkbeek en Ratumse Beek (figuur 1). Er is geen 
sprake van een homogene verspreiding over deze beken. De hotspots 
liggen ten oosten van Winterswijk. Dit laat zich verklaren door een 
betere habitatkwaliteit in deze trajecten: meer structuur, meer 
stroming en meer grindbanken. De actuele omvang van het leefgebied 

in de Willink- en Ratumse Beek is zo’n 13 kilometer beeklengte, in de 
Boven Slinge is de beekprik over 5 kilometer beek aanwezig. 
Sporadisch wordt de beekprik ook stroomafwaarts in de Groenlose 
Slinge, Olde Slinge en Beurzerbeek waargenomen. Potenties voor 
uitbreiding van leefgebied liggen er met name in de Boven Slinge 
richting Bekendelle, de Beurzebeek en de Olde Slinge richting 
Groenlo.
Het gaat om twee van elkaar geïsoleerde populaties. De een is 
aanwezig in het stroomgebied van de Boven Slinge, die afwatert op de 

Droogval Ratumse Beek (opname juli 2018). (Foto: Matthijs de Vos)

(Foto: Jelger Herder)
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Oude IJssel, de ander in de Ratumse Beek en Willinkbeek de twee 
bovenlopen van de Groenlose Slinge, onderdeel van het stroomgebied 
van de Berkel. De beide populaties zijn niet alleen van elkaar 
geïsoleerd, maar ook van alle andere beekprikpopulaties in 
Nederland. De dichtstbijzijnde bevinden zich in het Duitse deel van de 
Berkel (De Vos, 2012) en in beken die afstromen van de oostelijke flank 
van de Veluwe in de omgeving van Apeldoorn. De tussenliggende 
beken bieden voor beekprik geen geschikt leefgebied en er zijn 
migratiebarrières aanwezig die uitwisseling tussen populaties 
verhinderen. 

Droogvallende beken
Beekprikpopulaties in heel Nederland kwamen in de knel door 
(dreigende) droogval. Met name op de hogere zandgronden, zoals op 
de Veluwe (o.a. de Verloren beek), in Limburg (Vlootbeek, Bosbeek en 
Kroonbeek) in Noord-Brabant (Keersop, Beekloop en Reusel) vielen 
beken droog. 2018 en 2019 waren dan ook twee jaren met extreme 
weersomstandigheden, waarbij hitte-, zon- en droogterecords werden 
gebroken. In de Achterhoek is er normaal gesproken een 
neerslagtekort van 30 tot 90 mm (gegevens KNMI, langjarig gemiddeld 
potentieel neerslagoverschot, tijdvak 1 april – 30 september, periode 
1981-2010). In 2018 liep dit tekort voor de hele Achterhoek op tot 300 
mm. 2019 was opnieuw een uitzonderlijk droog jaar in het oosten en 
zuiden van het land, met in de Achterhoek een tekort van 210-300 mm. 
De Ratumse Beek viel droog. In juli 2018 was het debiet al laag, gevolgd 
door stagnatie en droogval in augustus. Om totale droogval van deze 
beek te voorkomen is als noodmaatregel vanuit een nabijgelegen 
golfbaan grondwater opgepompt uit een dieper watervoerend pakket. 
De inlaat van gemiddeld 5 liter per seconde heeft er voor gezorgd dat 
de Ratumse Beek over een lengte van 1,5 kilometer watervoerend bleef 

(figuur 1). Overige beektrajecten boven- en benedenstrooms in de 
Ratumse Beek vielen bijna geheel droog; er stond her en der nog wel 
wat water in diepere kommen. 
De Willinkbeek viel nabij de grens droog. Dit gebeurt ook in nattere 
jaren. Ter hoogte van de steengroeve is het al lange tijd gangbaar dat er 
voor de kalksteenwinning water uit de groeves wordt gepompt. Dit 
wordt geloosd op de Willinkbeek, waardoor deze ook in 2018 en 2019 
over de gehele lengte watervoerend bleef met enkele liters per 
seconde. 

Habitatkwaliteit
De beekprik is een kritische soort. Ze komt voor in stromende 
wateren, met voldoende zuurstof (80-120% verzadiging) en een 
watertemperatuur van 20°C of lager. Afwijkingen hiervan tolereert 
de beekprik slechts korte tijd. Volwassen beekprikken zijn nog 
gevoeliger dan larven. Een beekprik kan wel enige tijd overleven in 
tijdelijk stagnant water. Een watertemperatuur hoger van 27°C is 
lethaal, evenals meerdere dagen met weinig zuurstof (<20% 
verzadiging) (Spikmans, 2019). 
Beekprikken paaien in nestkuilen die gemaakt worden in een 
grindbodem. Voldoende stroming is nodig om de bevruchte eieren, 
die in de bodem afgezet worden, van voldoende zuurstof te 
voorzien. Oudere larven groeien op in de bodem op meer 
stromingsluwe delen binnen de beek. Deze zijn bij voorkeur in de 
directe nabijheid van de paaiplek aanwezig. In Nederland worden de 
hoogste dichtheden larven aangetroffen in dikke lagen van deels 
verteerd organisch materiaal (detritus). De larven worden echter 
ook wel aangetroffen in een zandbodem.

Figuur 1. Drooggevallen beektrajecten 
(2018 en 2019) in het leefgebied van de 
beekprik rond Winterswijk (verspreiding 
2000-2019, data NDFF).
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In de Boven Slinge trad geen stagnatie en droogval op. Deze beek ligt 
in een dieper dal en ontvangt meer kwel. Ook wordt er effluent 
geloosd vanuit de rioolwaterzuivering nabij het Duitse Südlohn. In de 
Osink-Bemersbeek bleef de benedenloop watervoerend (enkele liters 
per seconde), maar trad droogval op in de bovenloop. 

Veldonderzoek populatiekwaliteit
Om de actuele status van de Winterswijkse beekprikpopulaties en het 
effect van de droogte en noodmaatregel in de Ratumse beek te 
achterhalen, is in 2019 onderzoek verricht. Hierbij is gewerkt volgens 
de methodiek van het Netwerk Ecologische Monitoring, meetnet 
Natura 2000. De dichtheid van prikken in de bodem is gemeten en de 
lengteverdeling (demografische structuur) is bepaald. De dichtheid 
meten we met prikkencilinders. Dit zijn bodemloze kuipen die in de 
beekbodem worden geduwd, waarna de inhoud (substraat met 
prikken) wordt verzameld en uitgezocht. In april – mei 2016 zijn 20 
monsters per locatie genomen (totaal bemonsterd oppervlak 3 m2), in 
mei – augustus 2019 zijn 25 samples genomen (3,8 m2). Het onderzoek 
is in 2016 uitgevoerd door een stagiair (Koeijer, 2017), in 2019 door 
medewerkers van RAVON en het waterschap.

Beoordelingsmethode populatieopbouw
Het effect van de droogval op de populatieopbouw is beoordeeld op 
twee variabelen: 1) de lengtespreiding (maximale – minimale lengte 
beekprik) en 2) het 90% percentiel van de lengteopbouw. Een hoge of 
lage score van de tweede variabele geeft aan of een populatie bestaat 
uit respectievelijk voornamelijk oude of jonge dieren. De twee 
variabelen (lengtespreiding en 90% percentiel) zijn vergeleken met die 

van een grote Nederlandse populatie uit de Keersop (Spikmans & 
Kranenbarg, 2017). Deze beoordelingsmethode biedt mogelijkheden 
om de structuur van een populatieopbouw in één oogopslag met 
andere populaties te vergelijken (Shephard et al. 2019). Wanneer er 
in een populatie veel leeftijdsklassen aanwezig zijn, bestaande uit 
zowel kleine als grote dieren, worden deze in het donker groene vlak 
geplot. Afwijkingen hiervan duiden op het optreden van jaren met 
een laag voortplantingssucces.

Dichtheden
Qua dichtheid scoren de populaties in de Winterswijkse beken 
gunstig. In de Boven Slinge is de dichtheid lokaal hoog, tot wel 29 
beekprikken per m2 (figuur 2). De dichtheid is in de populatie in de 
Boven Slinge significant hoger dan in de populatie in de Willink- en 
Ratumse Beek (p<0,05). Referentie-dichtheden in optimaal habitat 
bedragen minimaal 10 prikken per m2, over een heel stroomgebied 
minimaal 2 prikken per m2 (Harvey & Cowx, 2003; Spikmans et al., 
2017).

Droogte-effect op dichtheden
We zien een direct effect van de droogval in de Ratumse Beek. De 
beekprik is in het drooggevallen traject verdwenen. In enkele 
stroomkommen waarin water is blijven staan heeft de beekprik wel 
overleefd, maar is de dichtheid afgenomen. Over het geheel is de 
dichtheid in de Ratumse Beek significant afgenomen sinds 2016 
(figuur 2). In de andere beken heeft de beekprik zich kunnen 
handhaven. In de Willinkbeek werd geen verandering in de 
dichtheid gemeten. In de Osink-Bemersbeek is de dichtheid 

De Willinkbeek is rijk aan structuur en daardoor erg geschikt voor de beekprik. De beek bleef in 2018 en 2019 grotendeels watervoerend 
(opname juli 2018). (Foto: Matthijs de Vos)
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afgenomen sinds 2016, terwijl er op het nabij gelegen traject in de 
Boven Slinge sprake is van een toename. 

Droogte-effect op demografie
De populaties beekprik waren in demografisch opzicht in 2016 in een 
redelijk goede staat (figuur 3), waarbij de populatie in de Willink- en 
Ratumse Beek iets beter scoorden dan de Boven Slinge. Na de droogte 
zien we met name In de Ratumse Beek een flinke verslechtering 
optreden, er lijkt hier in 2019 geen sprake van succesvolle 
voortplanting, er zijn nog slechts 4 larven gevonden. In de Willinkbeek 
is er zowel in 2016 als 2019 sprake van succesvolle voortplanting en 
lijkt de populatie veel minder aangedaan door de droogte. Ook de 
populatie in de Boven Slinge is in demografisch opzicht in beide jaren 
in goede staat.

Giflozing
Tijdens de bemonstering op 17 juni 2019 in het mondingsgebied van 
de Osink-Bemersbeek werd een chloorlucht opgemerkt. De beek 
voerde op dat moment weinig water. Daarbij zagen we dode vissen 
drijven en happende vissen aan het oppervlak. De bron kon 
opgespoord worden en bleek een hemelwaterafvoer-loospunt uit het 
dorp Kotten te zijn. 
In een traject van zo’n 200 meter zijn 23 dode beekprikken 

aangetroffen, zo’n 30 beekprikken leefden nog en zijn overgeplaatst 
naar een traject met schoon water. Het is onduidelijk of deze het 
overleefd hebben. Daarnaast zijn er nog 67 serpelingen, 40 bermpjes, 
54 riviergrondel, 1 snoek, 1 baars en 7 driedoornige stekelbaarzen 
dood aangetroffen. Dit aantal is een onderschatting van de werkelijke 
sterfte die heeft plaatsgevonden.
Het waterschap heeft direct maatregelen getroffen om verdere 
giflozing op de beek te voorkomen door de afvoer te dichten met zand. 
De gemeente Winterswijk heeft een onderzoek naar de oorzaak 
uitgevoerd, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Dat er geen 
sprake is van een eenmalig incident blijkt uit eerdere lozingen van 
mest en landbouwgif (Kroodsma & De Vos, 2005).

Geen gunstige staat van instandhouding
Op basis van diverse aspecten oordelen we dat de beekprik rond 
Winterwijk momenteel niet in een gunstige staat van instandhouding 
verkeert. Er is sprake van twee geïsoleerde leefgebieden en in beide 
gebieden zijn relatief kleine populaties aanwezig. De soort kent 
landelijk een instandhoudings-doelstelling vanuit de Habitatrichtlijn. 
De beide Winterswijkse leefgebieden zijn niet aangewezen als Natura 
2000-gebied voor de soort, maar maken wel deel uit van het Gelderse 
Natuurnetwerk. De habitatkwaliteit beoordelen we als lokaal goed, 
maar de mogelijkheden voor uitbreiding van het leefgebied zijn 

Figuur 3. Beoordeling van de 
populatieopbouw (demografie) op basis 

van lengtespreiding en 90%-percentiel. De 
kleuren geven een gradiënt aan van een 

ongunstige (rood) tot een gunstige (groen) 
staat van instandhouding.

Figuur 2. Dichtheid van beekprikken in 
vier Achterhoekse beken, gemeten met 
prikkencilinder in 2016 en 2019.  
(* = significant verschil, linear mixed 
model, p < 0,05.) 
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beperkt, door de afwezigheid van geschikt habitat in de omgeving. 
Qua dichtheid zijn beide populatie nog wel in een gunstige staat, maar 
door de droogte in 2018 en 2019 is deze in de Willink- en Ratumse 
Beek-populatie wel gedaald. Vooral in de Ratumse Beek is de situatie 
zorgelijk. De dichtheid is daar zo ver afgenomen dat de soort daar nu 
zeer kwetsbaar is. In de Boven Slinge-populatie is de dichtheid hoger.
Beide populaties zijn in demografisch opzicht in een redelijk gunstige 
staat, hoewel er na 2016 wel sprake is van verslechtering als gevolg van 
de droogte. Anderzijds spelen hierbij piekafvoeren mogelijk ook een 
rol, waarbij beekpikken uitgespoeld worden (Kroodsma & De Vos, 
2005). Het gif-incident van juni 2019 laat zien dat de waterkwaliteit 
onder druk staat en voor grote sterfte kan zorgen. In beide 
Achterhoekse populaties zijn in 2013 geen aanwijzingen voor 
genetische erosie (bijvoorbeeld inteelt) geconstateerd en de twee 
populaties zijn beperkt van elkaar gedifferentieerd (FST < 0,05) 
(Spikmans et al., 2013). Beide populaties moeten op basis van dit alles 
gezien worden als kwetsbaar voor uitsterven.

Behoud en versterking relicten
Maatregelen zijn nodig om de kwetsbare relicten in de beeksystemen 
van de Boven Slinge, Willink- en Ratumse Beek te beschermen. Voor 
het duurzame behoud dient de prioriteit gelegd te worden bij het 
behoud van de bestaande populaties, vervolgens kan gewerkt worden 
een versterking en uitbreiding. Dit vraagt om de realisatie van 
klimaatbestendige robuuste beekdalen, waarbij zowel in de 
bovenlopen van Willink- en Ratumse Beek als in de benedenloop van 
de Groenlose Slinge water langer wordt vast gehouden. Daarvoor is het 
nodig beboste oevers te ontwikkelen, die zorgen voor beschaduwing 
en een lagere watertemperatuur. Door oeverbeschoeiing te 
verwijderen kan de natuurlijke morfologie hersteld worden, inclusief 
diepe stroomkommen. Regionale populaties dienen verbonden te 
worden door het opheffen van migratiebarrières. Tot slot is realisatie 
van een goede waterkwaliteit belangrijk onder meer door verbetering 
van de rioolwaterzuivering in Winterswijk. De positieve werking van 
beekherstelmaatregelen blijkt uit de toename van prikken in de Boven 
Slinge. Daar is door het verwijderen van stuwen, in combinatie met 
hermeandering, het leefgebied toegenomen. 
Tijdens het schrijven van dit artikel kwam de melding binnen van de 
vangst van een tiental beekprikken in de benedenloop van de Olde 
Slinge tussen Winterswijk en Groenlo (mondelinge mededeling 
Jeroen Bosveld). Het lijkt erop dit in 2001 herstelde beektraject, door 
beekprikken is gekoloniseerd. Dit geeft hoop dat bij beekherstel en 
verdere verbetering van de waterkwaliteit, de populaties beekprikken 
voor de Achterhoek kunnen worden behouden. 
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Summary
Brook lamprey in the region Achterhoek in times of drought and 
water pollution
Brook lamprey (Lampetra planeri) is endangered and shows a 
fragmented distribution in the Netherlands. In the region Achterhoek 
two small, isolated populations are present. The extended periods of 
drought in the summers of 2018 and 2019 led to a shortage of water and 
desiccation of part of the streams it occupies. The effect of the drought 

on population quality was studied by looking at densities and 
demographics of the larvae. It shows an overall negative effect on the 
brook lamprey population. Densities drop, year classes disappear and 
reproduction failed due to the drought. These effects were not seen in 
nearby, unaffected streams. Additionally, a chemical spill, detected in 
June 2019 let to high mortality of fishes in one of the streams. The 
results show that both populations in this region are very vulnerable. To 
restore their sustainable state, conservation measures should focus on 
restoration of stream morphology, removal of barriers and improving 
water quality.
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Dood aangetroffen vissen in de Osink-Bemersbeek, als gevolg van 
een giflozing. (Foto: Frank Spikmans)


